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Taxistas de São Lourenço
participam de licitação

Na segunda-feira (21/07), aconteceu na Câmara Municipal de São Lourenço, a abertura dos envelopes de habilitação para o
serviço de táxi no município. O trabalho faz parte da primeira fase da licitação. Ao final do processo, os taxistas terão permissão
para trabalhar de forma regularizada, com uma concessão de vinte anos. De acordo com o Secretário de Planejamento e Gestão
Estratégica, Marco Antônio Arantes, esta é uma conquista importante e algo precisava ser regularizado há muito tempo. (pág 05)

Burocracia

Saúde

Hospital de São
Lourenço ainda
aguarda verba
Nas últimas semanas, muito se
comentou sobre a situação do Hospital de São Lourenço. De acordo
com as entrevistas concedidas ao
SL Jornal, a diretoria do Hospital
junto com a Secretaria de Saúde,
vem demonstrando esforços para
conseguir apoio dos governos Estadual e Federal... (pág 06)

48 pássaros são
apreendidos em
Carmo de Minas
Na última sexta-feira, a Polícia
Militar do Meio Ambiente de São
Lourenço em operação conjunta com
os militares do Policiamento Ostensivo e a Polícia Civil de Carmo de Minas, cumpriram mandado... (pág 04)

Confira programação
para Festa de São
Lourenço Mártir
(pág 09)

Procon de São Lourenço
já está atento às novas
regras de telefonia
(pág 04)

Prazo para
acabarem os lixões
está no fim
O prazo para que os municípios
deixem de usar os lixões está terminando. Os governos, de acordo
com a lei que entra em vigor, têm
até o dia dois de Agosto... (pág 09)

2

www.sljornal.com.br

opinião

DOMINGO, 27 DE JULHO DE 2014

EDITORIAL Economia Doméstica:
Você controla seus gastos?

Quando usamos a expressão “Economia Doméstica”,
logo pensamos nos atributos
da dona de casa, contudo,
esse perfil atualmente está
defasado. Isto é, hoje homens
e mulheres dividem as funções dentro de casa, já que
precisam trabalhar fora e ao
mesmo tempo tomar conta
do orçamento mensal. O fato é que muitas famílias estão em situação financeira
complicada, simplesmente
por falta de organização da
economia doméstica.
Por isso, usa-se o termo
Economia Doméstica para
definir a administração das
contas da casa. Todas as famílias necessitam administrar seu dinheiro. Se não fizer
isso, as coisas podem sair do
controle antes do final do
mês. Uma solução, de acordo com especialistas, é o planejamento mensal.
Na ida ao supermercado,
por exemplo, muitas donas de
casa levam uma lista de compras, mas acabam comprando
mais do que estava na lista e
a compra fica mais cara.
Por isso, a importância do
controle através do orçamento doméstico. Ele evita que
sobre mês e falte dinheiro.
O primeiro passo é ter determinação e comprometimento para que funcione.
Quando se entra no cheque

especial, paga-se juros, não
se quita a fatura do cartão
de crédito e as despesas acumulam para o mês seguinte.

JOSÉ LUIZ MENDES
Coluna Popular

O primeiro passo, para tentar economizar nos gastos
domésticos, é conhecer quais
são esses gastos. Saber o que

entra e o que sai em relação
ao seu dinheiro é uma boa
maneira de começar a se localizar.

VERA GANNAM
Maria Nossa Mãe

Mensageiros da Paz

A Coluna Popular esta semana foi em busca da
opinião dos taxistas de São Lourenço. Já que o tema principal desta edição é sobre a licitação das
Nossa Senhora “Deseja que alegria, que o nosso coraplacas para carro de aluguel, queremos saber...
seus devotos se transformem ção procura, vem de Deus
em mensageiros da paz e da

e somente de Deus. Nossa

ra mensagem que Ela deu
no dia 26 de junho de 1981,
3º dia das aparições, quando nos disse: “PAZ! PAZ!
PAZ! PAZ ENTRE DEUS E VOCÊS E ENTRE VOCÊS”. Somente Paz. Transformar-se em
mensageiro da paz, significa
ter a capacidade de amar,
ser misericordioso, perdoar,
ter a coragem de pedir perdão. Quem assim faz se transforma em mensageiro da
paz, traz a paz em seu coração e depois a oferece à sua
família, à comunidade, à
Igreja e ao mundo.
Quem traz a paz traz consigo também a alegria de
Deus ao mundo, porque a
alegria que vem do amor é
também condição da paz.
Esta paz, esta alegria não
são nossas. No mundo somos tentados a procurar os
prazeres que nos prometem
alegria. Mas a verdadeira

lo que estamos vivendo pessoalmente ou como famílias, e prestando atenção a
tudo que acontece no mundo, nós vemos bem que o
mundo está realmente sem
paz. Mas, Nossa Senhora
não é sem esperança, e por
esta razão nos convida a nos
transformar em mensageiros da paz e da alegria para os outros.
Se Ela nos abençoa com
Sua bênção materna, estamos confiantes de que receberemos e teremos a esperança de que a paz é possível.
Vamos confiar em poder
viver as mensagens de Nossa Senhora. Vamos confiar
em que todos nós possamos
transformar-nos verdadeiramente em “mensageiros
da paz e também portadores da alegria de Deus”.
Fonte: Anunciando Medjugorje.

O que estão achando deste processo de Licita- alegria de Deus, neste mun- Senhora vê o mundo hoje,
ção pelo qual estando passando, para regulari- do que hoje está em paz”. um mundo sem paz. Graças
Lembremo-nos da primei- às nossas experiências, àquização das placas?
Ricardo da Silva Nogueira
“No começo, achamos tudo muito estranho, pois
não sabíamos como iria funcionar o processo. Depois que foi esclarecido como seria, eu fiquei satisfeito. Acho que as exigências para regularização vão ajudar na segurança para os motoristas
e passageiros. Nós temos táxis novos, e estamos
tentando aperfeiçoar o trabalho cada vez mais”.
Geraldo Amaro
“Está sendo ótimo esse processo. Resolvemos
nosso problema de regularização, agora podemos
ficar mais tranquilos e seguros para trabalhar”.
Gênesis F. Dias
“Eu não entrei no processo, pois trabalho como
taxista desde antes de 1988. Mas falo que para
os meus colegas foi uma boa notícia. Já estava
passando da hora de regularizar esta situação da
nossa classe.”
Confira a matéria exclusiva sobre o processo de
licitação dos taxistas na página 05.

SIMONE GANNAM
Falando ao
Coração
sigannam@yahoo.com.br

Pra você:

Há exatos dezessete anos
recebi um convite muito especial, ou melhor, irrecusável: ter um espaço semanal
no São Lourenço Jornal, o
veículo oficial de comunicação da minha cidade.
Confesso que fiquei receosa, mas minha alegria foi
tão grande e o amor pelas
palavras sempre foi tão profundo, que decidi aceitar. Tinha certeza de que, acima
do meu desejo, este era um
desejo brotado, antes, do coração de Deus.
Aqui já passei mais da metade da minha existência: dividi com você, querido leitor,
momentos marcantes em
minha jornada: formatura,
casamento, nascimento dos
filhos, alegrias, tristezas, saudades, angústias, derrotas e
vitórias. E sempre tive a certeza de que, além de contar
com a inspiração divina, pude também contar com o seu
olhar, o seu carinho, a sua
atenção e, principalmente,
o seu incentivo, a fim de continuar usando deste espaço
para a evangelização (este é
o maior intuito).
Em sua homenagem, querido leitor, transcrevo um trecho de minha primeira publicação neste semanário,
para reflexão, com base na

parábola de Leonardo Boff,
“A águia e a galinha”:
Muitas vezes, acomodamo-nos com certas situações e
acabamos vivendo de um
modo muito inferior a nossa
condição de filhos infinitamente amados por Deus. Fomos criados por Ele para vivermos de maneira digna.
Nascemos para voar, não para ciscar. Pertencemos ao Céu
e não a terra e por isso, por
mais difícil que seja romper
com nossos hábitos e vícios,
precisamos nos livrar dos
condicionamentos externos
e ouvir nosso íntimo, dando
asas a todas as potencialidades que temos. Não temos
o direito de viver como galinhas quando somos águias!
Corajosamente, joguemos no
lixo nossos medos da mudança, fixemos nosso olhar em
Deus e, conscientes de nosso valor, sejamos capazes de
galgar grandes voos e chegar
a lugares jamais imaginados...
Agradeço todo seu apoio
ao longo destes anos e louvo
a Deus porque, apesar do sonho de cursar uma faculdade
de jornalismo não ter se realizado, eu tenho a oportunidade de estar com você,
todas as semanas, fazendo
uma das coisas que mais amo
na vida: escrever!

MONS. JONAS ABIB
Reflexão

Precisamos ser batizados
continuamente no
Espírito Santo

A grande graça que nós temos recebido é o batismo no
Espírito Santo, que começou
em 1967 e está acontecendo
até hoje, transformando pessoas. Eu posso lhe dizer que
a grande graça que ocorreu
na minha vida foi o batismo
no Espírito Santo. Eu fiquei
totalmente transformado!
Não houve uma mudança logo de início, mas ela foi acontecendo aos poucos. Deus foi
realizando maravilhosas mudanças em mim. Hoje, eu já
não sou o mesmo. Sei que
ainda há muito o que ser feito, mas dia a dia o Espírito vai
me mudando.

Permita que essa experiência se alargue em você e
se faça sempre nova. Como
uma planta, que sempre se
renova, o batismo no Espírito quer se renovar em você.
Como o Espírito Santo é
“Santo”, Ele vai nos transmitir aquilo que Ele é. Ser
santo é a essência d’Ele. Onde há água, ela está molhando; onde há fogo, ele está
queimando; onde está o Espírito Santo, Ele está santificando.
O Paráclito quer repousar
sobre você e fazer de você
uma criatura nova, totalmente nova.

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
A Diretoria dos 17°/MG GESFA convoca os associados que compõem o Grupo Escoteiro, para Assembleia Ordinária a ser realizada no dia 3 de agosto de 2014, na sede do Grupo Escoteiro São Francisco de Assis. Primeira chamada às 17h00min e
segunda chamada às 17h30min, deliberando assim
com qualquer número de presentes. Pauta da Assembleia: Aprovação das contas do ano de 2013,
assuntos diversos do Grupo Escoteiro.
Eduardo de Souza
17º/MG GE São Francisco de Assis
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ENTREVISTA Natalício Tenório Cavalcanti

Pe. BRUNO CÉSAR DIAS GRACIANO

Paróquia
em Ação
padrebrunocesar@yahoo.com.br

Candidato a Deputado Estadual

Esta semana, o SL Jornal
entrevistou o candidato a Deputado Estadual Natalício Tenório Cavalcanti.
Primeiramente, quem
é o Natalício Tenório Cavalcanti?
Sou casado com Celia Shiguematsu Cavalcanti Freitas
Lima e pai de tês filhos: Hydeckel, Daniel e Nara.Nas
eleições de 1988, me elegi
vereador com 23 anos e fui
o segundo mais votado. Neste mandato, fui vice-presidente da Câmara e um dos
responsáveis pela atual Lei
Orgânica de nosso município.
Fui prefeito de 1993 a 1996.
Foi durante esta gestão que
construí a rodoviária, o portal de entrada da cidade, o
primeiro calçadão e calcei e
iluminei várias ruas.
Antes do segundo mandado de prefeito, fui Diretor
da Turminas e primeiro suplente de Deputado Estadual por duas vezes. Durante
minha gestão (2005-2008),
além de colocar as contas
da prefeitura em dia, pude
realizar diversas obras importantes para nosso muni-

cípio, tais como: o novo calçadão na Av. Comendador
Costa; construção das escolas Centro Educacional Infantil Noêmia Goulart; Centro Educacional Infantil Cida
Costa; reforma e ampliação
de todas as escolas municipais; construçãode duas piscinas municipais; reforma
da Praça Brasil; limpeza dos
córregos para prevenção de
enchentes; construção do
Centro Viva Vida; reforma
de todos os postos de saúde e outras obras de relevância para o progresso de
nosso município e região.
O senhor registou a
candidatura para Deputado
Estadual, e, contudo, resolveu não concorrer às eleições. Explique-nos o porquê
desta decisão.
Para responder a esta pergunta, é necessário explicar
todo o processo desde o início. Ano passado, em 2013,
ao receber o convite do partido Pt do B para concorrer
ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014,
achei que seria uma oportunidade para São Lourenço
e região ter um representante na Assembléia de Minas. Entretanto, após refletir e discutir sobre o assuntocheguei a conclusão que
o melhor seria não concorrer neste pleito. Pois atualmente, para ser candidato
ao cargo de Deputado Estadual é necessário, no mínimo,em
torno de 35mil a 50 mil votos, dependendo da coligação partidária. Apenas os
votos de nossa cidade não
são suficientes para se eleger um deputado estadual,

principalmente havendo mais
de um candidato local.
Uma campanha a nível estadual deve abranger de 30
a 40 municípios para se atingir uma votação mínima de
35 mil votos. Para ter alguma chance de vitória, é necessário dispor
de uma grande
estrutura de
campanha. Acredito que se já
existisse o voto
distrital, que restringe os candidatos a trabalharem e serem
votados apenas
na sua região,
as chances de vitória seria
muito maior. Devido a tudo
que expliquei, a outros planos políticos para o futuro
e também por acreditar que
não se deve lançar uma candidatura apenas para se projetar o nome na cidade, decidi que agora não é o momento para eu ser candidato a deputado. Entretanto,
não concorrer não significa
que deixei de participar da
política. Depois de muito
analisar e avaliar os candidatos existentes, Célia e eu
resolvemos apoiar duas pessoas de nossa confiança.
Gostaria de aproveitar para explicar também outro
fato que tem gerado comentários e tem relação com o
registro da minha candidatura. Como todos sabem, fui
prefeito de nossa cidade por
duas vezes: 1993-1996 e
2005-2008. No meu segundo mandato, no ano de 2008
recebi uma sentença em que
fiquei impedido de concorrer por três anos, apenas

pelo motivo de ter aberto
os portões da festa de agosto para o povo erecolhido
alimentos não perecíveis,
cuja distribuição foi feita pelo Conselho Municipal de
Assistência Social. Quando
criarama lei da ficha limpa
gerou-se a dúvida se os três
anos passariam
para oito anos.
Como nenhuma
lei pode retroagir para prejudicar alguém, o
meu partido irá
fazer os recursos necessários
para minha defesa e esclarecimento do
prazo.Não prejudiquei ninguém, mas fui prejudicado
por querer ajudar os mais
necessitados. Independente
do resultado, tomeia decisão
de que não irei concorrer este ano e também por achar
que, a minha vaidade pessoal não deve suplantar a chance real de ver eleitos companheiros que, com certeza, poderão ajudar a mudar o rumo
da historia da nossa cidade
e região.
Finalizo, deixando meu
agradecimento ao São Lourenço Jornal por esta oportunidade eum abraço afetuoso a todos meus amigos e
amigas de nossa cidade e região, que sempre recebem
com muito carinho a mim e
minha família. Muito obrigado e fiquem com Deus.

Encontro de Jovens
com Cristo

“Após refletir e
discutir sobre o
assunto, cheguei
a conclusão de
que o melhor seria não concorrer neste pleito”.

Obs: As respostas são de
responsabilidade do entrevistado e não representam
a opinião deste veículo de
comunicação.

Flagrante no
Cemitério
Nossa equipe de reportagem flagrou esta semana
uma atividade suspeita no
Cemitério Municipal. Trata-se do descarte de lixo composto por restos orgânicos
(como sangue e outros matérias, por exemplo) gerados
após necropsias e outros
procedimentos do necrotério. O lixo está em um ambiente aberto, causando mau
cheiro e risco de doenças.
Uma testemunha, que não
quis se identificar, disse que
os próprios funcionários do
cemitério estão queimando
o lixo para evitar que fique
exposto. “É um odor insuportável, além de ser perigoso.
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Certamente você que lê
agora este pequeno texto
ouviu falar do Encontro de
Jovens com Cristo, EJC, que
aconteceu de 18 a 20 de julho, no Colégio das Irmãs.
Quase noventa jovens de São
Lourenço participaram e sentiram o coração abrasado
pela presença de Jesus, que
os visitou.
Uma alegria muito grande invadiu o coração daqueles jovens, que testemunharam, dizendo com convicção, que o coração duro
quebrou, o coração frio
aqueceu, o coração vazio
encontrou sentido... É a maravilha de ter sido encontrado por Jesus, que trouxe
motivação para viver e alegria de estar na Igreja.
Isso mesmo: alegria de estar na Igreja, pois a Igreja não
é lugar de pessoas tristes,

cabisbaixas, decepcionadas,
mas pessoas felizes e alegres,
por terem sido tocadas pelo
Senhor Ressuscitado. É preciso que o jovem se sinta bem
na Igreja, pois ela é para ele
também... Igreja não é lugar
de “velhos” e “carolas”, como muitos jovens pensam...
O jovem que se encontrou
com Jesus descobriu a verdadeira alegria de viver e Jesus não lhe pede nada, não
lhe rouba nada, mas lhe concede tudo.
Nossa Paróquia está radiante com esta luz nova que brilha entre nós, os jovens que
passam a fazer parte da Família EJC e que na alegria
cristã irão contagiar outros
jovens para que também façam a experiência de se encontrar com Jesus Cristo. Vale lembrar: “ JOVEM, JESUS
PRECISA DE VOCÊ!”

CLASSIFICADOS

Este lixo deveria ser incinerado dentro das regras, mas
isso não acontece”, revelou.
A testemunha confessou
também que os funcionários
não possuem equipamentos
adequados como luvas, botas e máscaras para lidar com
o lixo. Não se sabe de quem
é a responsabilidade, mas
o denunciante faz um apelo
aos órgãos competentes, para que tomem as devidas
providências e retirem estes
materiais dali o mais rápido
possível.
Nesta foto, tirada pela nossa reportagem, flagramos este lixo que está a céu aberto
a mais de uma semana.

ALUGA-SE UMA SALA COMERCIAL NA AV. D. PEDRO II,
663 – SALA 04 – CENTRO. TRATAR: (35) 8816-2486
VENDE-SE TVS COLORIDAS MARCA PHILLIPS DE DE 14
POLEGADAS; ÚNICO DONO. TRATAR: (35) 8816-2486
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: (35)
9953-5533 (OI) ou (24) 98139-1592 (TIM)
ALUGA-SE CASA PARA FINS COMERCIAIS. ÓTIMA LOCALIZAÇÃO. CENTRO DA CIDADE. TRATAR PELOS TEL: 35- 99535533 (OI) 24-98139-1592 (TIM) 35-8415-0773 - (Claro)
VENDO UNO MILLE ECONOMY 2013, 2 PORTAS, COM
9.200 KM. (24)98808-6410
VENDO CELTA LS 2012, 2 PORTAS, AR , DIREÇÃO, COM
16.000 KM. (24)98808-6410.

O Centro de Convivência
do Idoso e o Centro de Referência de Assistência Social
(Cras), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, realizaram, na quarta-feira (23), na Casa da Cidadania, uma grande festa julina. Com a participação de
130 pessoas o “Arraiádo Grupo Viver”, realizou atividades

VENDO FIESTA SEDAN CLASS 2010, COMPLETO, COM
38.000 KM. (24)98808-6410

Para anunciar:
Telefax: (35) 3332-8484
Tiragem Semanal:
8000 exemplares

EXPEDIENTE

Grupo Viver promove festa julina na Casa da Cidadania

VENDO CELTA LS 2012, 2 PORTAS, AR, DIREÇÃO, TRAVA, ALARME, COM 15.000KM.(24)98808-6410

típicas desse tipo de festa,
como quadrilha e casamento caipira. Além da dança, os
presentes puderam acompanhar, com muita alegria e
descontração, as apresentações de coral e seresta.
O Centro de Convivência
do Idoso, que funciona na
Casa da Cidadania, na rua
Cel. José Justino, nº 231, foi

criado em junho de 2011. Ele
executa o Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Idosos, tendo
como principal objetivo promover o envelhecimento ativo e autônomo, detectar as
necessidades sociais dos idosos e evitar que eles fiquem
em situações de vulnerabilidade e risco, tais como: iso-

lamento, confinamento e falta de acesso aos serviços públicos a que têm direito.
O espaço oferece atividades diárias para pessoas com
mais de 60 anos. Todas as
tardes, de segunda a sexta-feira, são realizadas várias
oficinas, como de expressão
corporal, dança, música, informática e artesanato.

Diretor Geral: Flávio Augusto de Paula Dutra, Reportagem, Fotos, Redação: Karla Maria de Almeida Barbedo, Jornalista Responsável: Laura
Mathiasi Henriques, Designer: Júnior Leal, Diagramação: Marcio Vinícius Gouveia, Departamento Administrativo: Flávio Augusto de Paula Dutra,
Departamento Comercial: Vera Lucia de Carvalho Dutra, Assessor Jurídico: Leandro Scatolino de Souza.
Colaboradores: Vera M. Gannam de Castro, Hilda Pinelli, Simone Gannam L. Ribeiro, Izidoro Sant`Angelo Filho, Frei Felipe Gabriel Alves, Heloísa
M. D. de Almeida, Filipe Nacle Gannam, Pedro Jorge de Oliveira Netto, Mariana Dutra, José Celso Garcia, Prof. André, Beto Bacha, Dom Zeca,
Mario Henrique Poli de Oliveira.

VENDO CLASSIC 2013, COMPLETÍSSIMO, COM 9.200
KM. (24)98808-6410
VENDO PEUGEOT 207 XR 1.4, COMPLETÍSSIMO, AIR
BAG DUPLO, COM 17.000KM. (24)98808-6410
VENDO COROLLA XEI 2012, 2.0, COMPLETÍSSIMO, COM
20.600 KM. (24)98808-6410

Circulação: São Lourenço e Região Sul de Minas: Lambari, Jesuânia, Olimpio Noronha, Carmo de Minas, Dom Viçoso,
Cristina, Soledade de Minas, Conceição do Rio Verde, Caxambu, Cambuquira, Baependi, Pouso Alto, Itamonte,
Itanhandu, Passa Quatro.
Redação e Administração: Rua Alzira Candal, 100 - São Lourenço/MG - CEP 37470-000
Telefax: (35) 3332-8484 - E-mail: escritorio@portalalternativa.com.br / jornalismo@portalalternativa.com.br
Os artigos assinados não representam a opinião do jornal.
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48 pássaros são apreendidos
Solenidade no Tiro de
Guerra de São Lourenço em Carmo de Minas

Foto: Assessoria de Comunicação

Foto: José Luiz Mendes

Pássaros silvestres foram apreendidos em Carmo de Minas

Ex-combatentes da FEB são homenageados

Na última segunda-feira
(21/07), aconteceu no Tiro de
Guerra de São Lourenço, uma
solenidade em homenagem
aos ex-combatentes da Força
Expedicionária Brasileira.
Na ocasião, foi inaugurada
uma galeria de honra com
três quadros homenageando
o Tenente Coronel Leonel
Junqueira, a Capitã Maria de

Lurdes Mercês Neto e o Sargento Paulo Brandão Gaspar.
De acordo com o Comandante do Tiro de Guerra, Tenente Ferreira, esta é uma oportunidade de homenagear
aqueles que defenderam o
Brasil, sacrificando a própria
vida na guerra. “Sabemos
também que existem outras
pessoas e familiares que tam-

bém participaram da guerra.
Estamos recolhendo informações de todos”, confirmou
o Tenente.
Na abertura do evento, os
participantes puderam ouvir
uma palestra doTenente Coronel Leonel Junqueira, que
falou sobre os motivos que
levaram o Brasil a participar
da Guerra.

Procon de São Lourenço já está
atento às novas regras de telefonia

O novo regulamento aprovado pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
vai facilitar vida do consumidor.
De acordo com o Coordenador
do Procon de São Lourenço,
Renato Rodrigues, estas novas
regras irão trazer mais segurança e transparência em relação a telefonia móvel.
A partir de agora, ficará mais
simples para o consumidor
cancelar um serviço de telecomunicações. Mesmo sem
falar com um atendente da
operadora, ele poderá can-

celar seu serviço por meio da
internet ou simplesmente digitando uma opção no menu
na central de atendimento
telefônico da prestadora. O
cancelamento automático deverá ser processado pela operadora em, no máximo, dois
dias úteis. O cancelamento
também pode ser efetuado
por meio de atendente, se o
cliente assim desejar.
Outra mudança que também
merece ser destacada é sobre
a facilidade para contestar cobranças. Sempre que o con-

sumidor questionar o valor ou
o motivo de uma cobrança, a
empresa terá 30 dias para lhe
dar uma resposta. Se não responder neste prazo, a prestadora deve automaticamente
corrigir a fatura (caso ela ainda não tenha sido paga) ou
devolver em dobro o valor
questionado (caso a fatura já
tenha sido paga). O consumidor pode questionar faturas
com até três anos de emissão.
Confira no site www.sljornal.com.br as principais mudanças no regulamento.

EDITAL DE LOTEAMENTO – Pelo presente Edital, torno público em cumprimento ao Artigo 19
da Lei 6.766/79, que a CONSTRUTORA LASPER LTDA, sociedade empresária de direito privado,
com sede na Praça Tenente Francisco Souza Lima, 22, Sala 101, Lavras/MG, inscrita no CNPJ n.º
04.725.605/0001-09, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o nº 3120635932-8, em data de 24/10/2001, neste ato, devidamente representada
por seu sócio e administrador Felipe Lasmar Pereira, brasileiro, solteiro, advogado, portador da
identidade M9.056.750 SSP/MG, inscrito no CPF n.º 057.893.576-79, residente e domiciliado na
Al. Das Hortências, 83, Cond. Jd. Das Palmeiras – Lavras/MG, representado por Jose Ramos Duarte, brasileiro, divorciado, tecnólogo, portador da identidade n.º M-8.914.671 SSP/SP, inscrito
no CPF n.º 812.878.958-91, residente e domiciliado na Rua Carlos Alberto Vieira, 20, Apt.º 604
– Centro, São Lourenço/MG, depositou nesta Serventia toda documentação para registro do
“LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTAL DAS ÁGUAS”, situado nesta cidade de São Lourenço/MG,
na Rua José Bertholdo e Rua José Luiz Brandini, no Bairro Nossa Senhora de Fátima (continuação do Loteamento Jardim São Lourenço), sendo que o mesmo foi aprovado pelo Município de
São Lourenço/MG, conforme Certidão emitida pela Gerencia de Cadastro e Tributação Imobiliária do Município de São Lourenço/MG, em data de 27/06/2014. O Imóvel objeto do mesmo
encontra-se devidamente registrado na matrícula 26.487 do Livro 02, de Registro Geral. O Loteamento será composto de 192 lotes, divido em 10 quadras (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J), numa área total
com 119.075,00m², assim discriminada: Lotes 192 unidades: 66.688,40m² (56,01%); Alamedas:
18.489,09m² (15,53%); Área Institucional: 5.955,00m² (5,00%); Áreas Verdes 1,2,3: 23.857,19m²
(20,03%);Faixa Sanitária: 3.206,58m² (2,69%); e, Área Remanescente: 878,74m² (0,74%). Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última publicação do presente, em Órgão
da Imprensa local, de acordo com o art. 19 da Lei acima, sem que haja impugnação será feito o
registro. Dado e passado nesta cidade e Comarca de São Lourenço/MG, aos 22 de julho de 2014.
O Oficial Substituto – Júlio César Círio Nogueira.

Na última sexta-feira, a Polícia Militar do Meio Ambiente de São Lourenço em operação conjunta com os militares do Policiamento Ostensivo e a Polícia Civil de Carmo
de Minas, cumpriram mandado de busca e apreensão
em cinco residências de Carmo de Minas.

No total foram apreendidos 48 pássaros da fauna silvestre. Entre os quais: 40
pássaros da espécie Trinca
Ferro, 2 pássaros da espécie
Bico Veludo, 3 pássaros da
espécie Coleiro, 1 pássaro da
espécie Azulão, 1 pássaro da
espécie Bigodinho e 1 pássaro da espécie Pintassilgo.

Além dos animais, também
foram apreendidas 34 gaiolas e 1 viveiro de arame.
Os autores foram presos
e encaminhados à Delegacia de Carmo de Minas para demais providências. Os
pássaros e gaiolas foram
apreendidos e entregues à
Polícia Civil.
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Taxistas de SL participam de licitação
Quarenta e quatro concorrentes foram classificados para a próxima fase
Na segunda-feira (21/07),
aconteceu na Câmara Municipal de São Lourenço, a abertura dos envelopes de habilitação para o serviço de táxi no município. O trabalho
faz parte da primeira fase da
licitação. Ao final do processo, os taxistas terão permissão para trabalhar de forma
regularizada, com uma concessão de vinte anos.
De acordo com o Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica, Marco Antônio Arantes, esta é uma
conquista importante e algo
precisava ser regularizado
há muito tempo. “Serão cinquenta e seis placas no total. Onze delas já estão regulares, pois foram adquiridas antes da Constituição
de 1988. Sendo assim, estão
em aberto quarenta e cinco
placas.”, confirmou.
Nesta primeira etapa,cada
concorrente presente à sessão, conferiu e analisou todos os documentos apresentados em cada envelope, participando de todo
o processo.
O taxista Ricardo Silva disse que entregou tudo conforme os requisitos solicitados. Disse que no começou
do processo estava muito
confuso, mas agora já está
ciente da situação e satisfeito. “Para nossa classe, este
é um passo muito importante, pois vamos regularizar
nossa situação e poder tra-

balhar tranquilos”, confessou.
No final, quarenta e quatro
concorrentes foram classifi-

cados para a próxima fase,
visto que apresentaram a documentação correta e de acor-

do com o Edital. Os desclassificados ainda têm a oportunidade de apresentação de

recursos e, portanto, somente depois de analisados os
eventuais recursos, terá iní-

cioa próxima fase, que será
a abertura dos envelopes com
as propostas técnicas.

Reunião de inicio do semestre letivo
Faculdade de São Lourenço
Se por um lado, o filósofo Kant nos diz
que “É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade”; por outro lado, Paulo Freire salienta que “A educação sozinha
não transforma a sociedade, sem ela tão
pouco a sociedade muda”.
Com este olhar a Faculdade de São Lourenço, no dia 17/07/2014 reuniu-se com
os docentes, coordenadores de curso e
representante dos setores administrativos, com objetivo de repensar as ações
para o inicio das atividades letivas.
O encontro aconteceu no auditório da Faculdade de São Lourenço e teve como
pauta principal o trabalho em equipe, uma das principais características procuradas
hoje no mercado de trabalho. Portanto, buscar essas melhorias faz com que os colaboradores criem habilidades e comecem a fazer a diferença.
A interação da equipe favorece a capacidade de agregar valores e de gerar confiança, proporcionando um ambiente saudável e positivo.
Trabalhar em equipe não é apenas trabalhar em conjunto é preciso aprendermos
a compartilhar. Os resultados nunca são alcançados apenas por uma pessoa, é preciso partilhar com o outro para chegar ao objetivo final.
A diretora Maria Aparecida Pinto e a Coordenadora Pedagógica Vanessa Tavares
Vale enceraram a reunião ressaltando aos seus colaboradores que cada um com
sua função tem sua importância para vencermos os grandes desafios e grandes conquistas que esperaram por cada um de nós.
Os coordenadores participaram da reunião explanando aos participantes
sobre os respectivos cursos
sob suas responsabilidades,
apresentando de forma sucinta, mas objetiva sobre
os projetos e todo sucesso
que envolve a comunidade
acadêmica.
O final do encontro foi coroado com uma bela confraternização.
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Hospital de Caxambu é reinaugurado

Foto: Assessoria de Comunicação

DR. RODRIGO C. SANTOS
Médico Veterinário

Você sabia que o seu gato
tem de ser vacinado?

O Hospital foi revitalizado para atender a população

No último sábado (19/07)
o Hospital Casa de Caridade
São Vicente de Paula retornou suas atividades com a
estrutura necessária ao pleno funcionamento de todos
os serviços.O hospital de Caxambu que durante anos encontrava-se numa situação
preocupante, atuando de
maneira precária, com atendimento deficiente, em desacordo as normas e a satisfação da população, passou

por um processo de revitalização e regularização para
retomar ao atendimento normalizado.
De acordo com informações
da Prefeitura, todas as exigências foram cumpridas, tanto
na parte de documentação,
quanto na parte estrutural e
física. O carnê de contribuição também já pode ser adquirido pelos moradores.
O evento contou com a presença do prefeito da cidade,

Jurandir Belini. Ele ressaltou
que foi inaugurada sala de
parto, centro cirúrgico, entre
outros setores. “O hospital
é do povo de Caxambu e precisamos da ajuda de todos
para mantê-lo funcionando”,
ressaltou.
No evento, também estiveram presentes vereadores, secretários municipais,
do atual provedor do hospital Vasco Borges da Gama,
demais administradores,

funcionários e a população
em geral.
Durante a cerimônia o Sr.
Vasco Borges agradeceu o
apoio do poder público, anunciando que está em andamento processo para reversão da
escritura. Dessa forma, isso
possibilitará a posse definitiva do hospital, e após sua concretização será dado início ao
projeto de construção de mais
três blocos na parte interna
do prédio.

Hospital de São Lourenço ainda aguarda verba
Nas últimas semanas, muito se comentou sobre a situação do Hospital de São
Lourenço. De acordo com as
entrevistas concedidas ao SL
Jornal, a diretoria do Hospital junto com a Secretaria de
Saúde, vem demonstrando
esforços para conseguir apoio
dos governos Estadual e Federal, através de recursos
para a compra de materiais
e medicamentos.
O fato é que a população
tem pressa em resolver. Contudo, ainda é preciso paciência. A verba será destinada
para custeio e será liberada
mediante licitações para compra dos medicamentos e materiais. O Hospital ainda está
em fase de preparação destas
licitações. Como todo proces-

so burocrático, leva tempo.
Relembrando...
O encontro que as autoridades tiveram em Brasília,
junto ao Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual

de Saúde, foi para pedir reforços para o Hospital. “Conseguimos uma verba de
R$1.800.00,00 que será pago em seis parcelas para a
compra de medicamentos

e materiais hospitalares. Isso vai servir para amenizar
a crise atual, mas ainda não
é uma solução”, informou o
Secretário Municipal de Saúde, Mauro Junqueira.
Na semana passada, foi realizado uma Mediação Sanitária, isto é, um encontro entre autoridades competentes
da cidade e região. A partir
desta reunião, foi gerada uma
Ata e, paralelamente, criada
uma Comissão de Trabalho
(composta por autoridades
que participaram da Reunião)
- que, dentre outras atribuições, irá elaborar um diagnóstico relatando as condições da saúde na região e do
Hospital, com o objetivo de
gerar planos de ação com
medidas concretas.

A primeira vacinação do
gatinho(a) deverá ser realizada aos 60 dias de vida. O
filhote deverá estar saudável
para que se inicie a formação de anticorpos e somente o médico veterinário é capaz de atestar isso após uma
avaliação clínica. Vale lembrar que as vacinasaplicadas
pelo veterinário são vacinas
de melhor qualidade, sendo
tomadas todas as precauções
de conservação, transporte
e armazenamento, desde a
produção até o momento da
aplicação, além dos estudos
constantes feitos por pesquisadores no intuito de atualizar com frequência os antígenos vacinais. Além destes

detalhes seu animalzinho será atendido por um profissional que o examinará e passará o melhor esquema de
vacinação para que seu
gatinho(a), viva saudável e
por muito tempo. Se seu gatinho já é adulto, ele precisa
de vacina mesmo assim, converse com o veterinário e ele
te orientará.
Todo ano o seu gatinho deve tomar a vacina de raiva e
um outra vacina própria para gatos que o protege contra: Rinotraqueíte, Calicivirose, Panleucopenia e Clamidiose. Em algumas cidade
é acrescentada a vacina de
leucemia felina por ser uma
doença presente.

Consultas, Acupuntura, Homeopatia, Vacinas,
Medicamentos, Hospedagem, Banho e Tosa
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Como prevenir doenças transmitidas
pela água ou alimentos?
Em São Lourenço, a Estação de Tratamento do SAAE produz em média 11 milhões de litros de água tratada e fluoretada, rigorosamente, dentro dos padrões de qualidade recomendados pela OMS - Organização Mundial de Saúde.
O SAAE toma todos os cuidados necessários com a água que é distribuída para as residências. Ele a fornece tratada
para 100% da população. Dicas de prevenção:

BETO BACHA

Giro Esportivo

GANGORRA EMPERRADA

Deixaram escapar uma oportunidade de reformulação
geral em toda a comissão técnica da Seleção Brasileira de
futebol. O que estava ruim, após o fracasso do mundial,
pode ficar ainda pior. Na gangorra de técnicos da CBF Neves, o soneca das medalhas Sr. José Maria Marin retornou
com o anão zangado Dunga, não deixando o povo feliz.
Dunga retorna com o topete de sempre, dizendo que “o
torcedor está machucado, mas vamos reconquistar ele através de resultados. Não vou vender sonhos (que é só na padaria). É uma realidade que precisa de trabalho”. O torcedor brasileiro conclamava por mudanças radicais, e o que
percebemos foi muitos passos para trás. Ele Dunga, bate
no peito em relação aos dois títulos conquistados: Copa
América de 2007 e Copa das Confederações de 2009, mas
apagou na memória as eliminações contra a Argentina nas
semifinais das Olimpíadas de Pequim e a Holanda nas quartas de final da Copa de 2010. O meu amigo rubro negro
Ricardo Cristo Terra foi voando receber o novo técnico da
seleção na CBF, desejando boa sorte ao capitão, ao contrário de 85% da população do Brasil que foi inteiramente
contra o seu retorno.

FÁBRICA DE ZEZINHOS E LUIZINHOS

A equipe de futsal masculina de São Lourenço, no comando do técnico Renatinho Motta e auxiliado pelo Henrique, foi campeões nos Jogos da Juventude sub 17, o XXV
JOJU, na cidade de Poços de Caldas. Venceram as equipes
de Arcos (9X4), Poços de Caldas (7X1), Piumhi (7X2), na semifinal 3 a 1 na cidade de São Sebastião do Paraíso e na
grande final goleamos a equipe de Carmo de Minas pelo
placar de 6 a 0. O artilheiro e destaque da competição foi
o garoto Eduardo César Dantas com 9 gols.

“A CONSERBRAS, sente-se orgulhosa em prestar seus
serviços à cidade de SÃO LOURENÇO, coletando o lixo dentro
dos mais altos padrões de qualidade, utilizando caminhões
compactadores ultra modernos. Para qualquer sugestão e/
ou reclamação contate conosco pelo telefone 3331-4719”

SAAE E CONSERBRAS: NOSSA NATUREZA E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE.
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Cultura...

PROF. ANDRÉ

Esportes

Campeonatos Mineiros de
Festival de Inverno
Natação de Inverno 2014
anima final de semana
O VI Festival de Inverno de
São Lourenço movimentou
e aqueceu o final de semana
na cidade. A abertura foi na
noite de quinta-feira (17), no
Calçadão Rui Garcia Machado, com o show de viola de
Chico Lobo. Na sexta-feira
(18), no sábado (19) e no domingo (20), moradores e turistas, que movimentaram o
centro da cidade, tiveram como opções os shows de música e de dança, que ocorreram no Calçadão e na Tenda
Cultural, na Praça João Lage.
Nessa primeira etapa do
Festival, além dos shows musicais, aconteceu também as
apresentações dos grupos de
dança: DeniseFonseca, Fúria

Fotos: Assessoria de Comunicação

Dance e Projeto Crer-Ser.
O Projeto Crer-Ser, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem participado de vários eventos

em São Lourenço. No sábado, no Festival de Inverno,
apresentaram-se as oficinas
de Jazz, Ballet, Dança de Rua
e Capoeira.

IV Encontro de Folias de Reis
O IV Encontro Intermunicipal de Companhias de Reis
reuniu Folias de Reis de São
Lourenço e região. As apresentações tiveram início na
igreja de Nossa Senhora Aparecida, no bairro João de
Deus, após a missa das 8h.
Das folias participantes, duas se apresentaram no Calçadão, como atrações do
Festival de Inverno.
Coordenado pela Diretoria de Cultura, com o apoio
da Companhia de Reis Nossa Senhora Aparecida, o evento tem o objetivo de promover intercâmbio e confraternização entre os membros
dos grupos, incentivar a participação e manter a tradição e o folclore.

Equipe Juvenil

Equipe Petiz/Infantil

rantida.Temos uma grande
perspectiva de evolução para
a temporada de verão 2014.
A APAN mais uma vez vem
agradecer o apoio da Prefei-

tura Municipal de São Lourenço, que junto ao Governo
Estadual, possibilitou a efetivação deste projeto com a
participação da CEMIG.

Cartório de Reg. Civil e Notas da Comarca de São Lourenço
Tabelião: Cecil Domingos J.Póvoa

VI Marcha para Jesus

No domingo (20), os evangélicos de São Lourenço realizaram mais uma Marcha
para Jesus. O evento, realizado anualmente, é promovido pelo Conselho de Pastores Evangélicos de São Lourenço. A comunidade evangélica, com a participação de
centenas de pessoas, a maioria jovens, se reuniu na praça Dr. Humberto Sanches,

Na temporada 2014 de natação, a USIPA na cidade de
Ipatinga no Vale do Aço, sediou os dois Campeonatos
Mineiros de Inverno Petiz/
Infantil e Juvenil a Sênior.
A equipe APAN (São Lourenço, Country Clube, Carrossel) fechou este período
do anocom a participação de
quinze atletas nestes campeonatos. Eles conquistaram
vinte e cinco medalhas, a
quarta colocação no Estado
na categoria Juvenil e sexto
lugar no absoluto entre os
clubes de Minas Gerais.
Como destaques entre nossos nadadores, podemos
ressaltar no Juvenil a Sênior
Hugo Vieira Carvalho e no
Petiz/Infantil Samuel Fortunato Castro.
Com o início do projeto junto ao Governo Federal (Ministério do Esporte) através
do patrocínio da CEMIG, CarmoCoffees e Supermercado
Carrossel, pela Lei de Incentivo ao Esporte, a participação de nossa equipe nos principais eventos regionais, estaduais e nacionais ficou ga-

onde, em clima de oração,
saiu em caminhada pelas ruas da cidade.
Acompanhados por um
trio elétrico, ao som de música Gospel, fizeram paradas
e oraram em diversos pontos. Os participantes pediram as bênçãos para vários
segmentos da sociedade. Na
praça Duque de Caxias, próximo à prefeitura, oraram

pelas autoridades constituídas e pelos poderes públicos; no centro comercial,
próximo às loja, às instituições financeiras e aos hotéis, pediram pelo turismo
e pela economia local; na
praça João Lage, em frente
ao Parque das Águas, onde
encerraram a manifestação
religiosa, a oração foi pela
conservação das águas.

- Pretendem se casar:

000603 - WALTER PEREIRA LESSA, solteiro, maior, atleta profissional, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Joaquim Dutra, 135, São Lourenço-MG, filho de WALTER JOSE LESSA e CILÉA
VILLELA PEREIRA LESSA; e VANESSA ALEXANDRINO FERNANDES, solteira, maior, auxiliar administrativo, natural de São Lourenço-MG, residência Av. Dom Pedro II, 169, apto 301, São Lourenço-MG, filha de DIMAS NOGUEIRA FERNANDES e ADRIANA MARIA ALEXANDRINO FERNANDES;
000606 - LEONARDO FRANCISCO NANES, solteiro, maior, servente, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Dr. Oalvo Gomes Pinto 986, São Lourenço-MG, filho de JOSE NANES e ERCIDIA BARBOSA NANES; e TATIANA DA SILVA FERNANDES, solteira, maior, do lar, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Onésimo Silvestrini nº 461, São Lourenço-MG, filha de HERCILIO
FERNANDES FILHO e DULCE HELENA DA SILVA FERNANDES;
000605 - FÁBIO GANNAM FARID LAGE, solteiro, maior, corretor de imóveis, natural de São Lourenço-MG, residência Avenida Comendador Costa, 505 - apto 302, São Lourenço-MG, filho de
ANTONIO FARID LAGE e MARIA LUCIA GANNAM LAGE; e LUMA DE MELLO ARRUDA, solteira, maior,
cirurgiã dentista, natural de Virgínia-MG, residência Rua Donário Alves de Faria, 110, São Lourenço-MG, filha de ANTONIO EDUARDO DE ARRUDA E SILVA e MARIA AUXILIADORA MELLO ARRUDA;
000604 - JOSE LOURENÇO GOMES DE CAMPOS, divorciado, maior, coletor de lixo, natural de
São Lourenço-MG, residência Travessa Henrique Cafasso, 60, São Lourenço-MG, filho de VINICIOS
DE CAMPOS e IRENE GOMES DE CAMPOS; e CLAUDIA IRENE ASCENDINO, solteira, maior, doméstica, natural de São Lourenço-MG, residência Travessa Henrique Cafasso, 60, São Lourenço-MG,
filha de JOÃO ASCENDINO e TEREZA CUSTODIO ASCENDINO;
000609 - MÁRCIO LEANDRO DE SALLES SANTOS, solteiro, maior, consultor de vendas, natural
de Sorocaba-SP, residência Rua Manoel Carlos, 125, São Lourenço-MG, filho de MAURÍCIO RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DE SALLES; e CARLA DE FATIMA ALMEIDA CARLOS,
solteira, maior, secretária, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Manoel Carlos, 125, São
Lourenço-MG, filha de ANTONIO CARLOS e CLAUDETE CAMPOS DE ALMEIDA CARLOS;
000608 - ABRAHÃO CRISTINO ABBUD, divorciado, maior, eletricitário, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Carlos Alberto Vieira, 20 - apto 503, São Lourenço-MG, filho de DELIO ABBUD
e JANE CRISTINO ABBUD; e ANA ROSA ABRAHÃO MATUCK, solteira, maior, arquiteta e urbanista,
natural de Cruzília-MG, residência Rua Carlos Alberto Vieira, 20 - apto 503, São Lourenço-MG, filha de MICHEL ESSEF MATUCK e DIVA ABRAHÃO MATUCK;
000607 - FELIPE DE SOUZA CARVALHO LOMONACO, solteiro, maior, empresário, natural de São
Lourenço-MG, residência Rua Olimpio Paulino da Silva, 32, São Lourenço-MG, filho de EMMANUEL
VITOR LOMONACO e ISABEL CRISTINA DE SOUZA CARVALHO LOMONACO; e ELZA DELFINA DE CARVALHO, solteira, maior, bióloga, natural de São Lourenço-MG, residência Rua Caxambu, 535, São
Lourenço-MG, filha de VALDOI ROMEIRO DE CARVALHO e EDNA ALVES DE OLIVEIRA CARVALHO;
SAAE – PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS
(Lei nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações).
Contrato nº SAAE/SLO-016/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Irineu
Cláudio de Melo & Cia. Ltda. - ME Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2014. Objeto: locação de
escavadeira hidráulica. Valor: R$ 28.000,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotação orçamentária: Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência: de 16/06/2014 a 15/06/2015. Data da
assinatura: 16/06/2014. Diretor Presidente.
Contrato nº SAAE/SLO-017/2014. Contratante: SAAE de São Lourenço-MG. Contratada: Riamar
Máquinas Ltda. EPP Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2014. Objeto: locação de retroescavadeira. Valor: R$ 27.000,00. Forma de pagamento: parcelada. Dotações orçamentárias: Melhoria do
Sistema de Esgotamento Sanitário e Melhoria do Sistema de Drenagem Urbana. Vigência: de 16/07/2014
a 15/07/2015. Data da assinatura: 16/07/2014. Diretor Presidente.
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Prazo para acabarem
os lixões está no fim

No Sul de Minas, apenas São Lourenço e Elói Mendes se adiantaram
O prazo para que os municípios deixem de usar os
lixões está terminando. Os
governos, de acordo com a
lei que entra em vigor, têm
até o dia dois de Agosto para começarem a mandar os
resíduos para aterros sanitários. As cidades do país
inteiro tiveram quatro anos
para se preparar, e não vão
poder mais utilizar estas áreas para depositar os dejetos.
No Sul de Minas, apenas
São Lourenço e Elói Mendes se adiantaram para cumprir as regras.
São Lourenço se uniu a oito municípios em um consórcio para a instalação de
uma usina de triagem e compostagem.
Dessa forma, o lixo dos municípios de São Lourenço, Soledade, Carmo de Minas, Itanhandu, Itamonte, Pouso Alto, Dom Viçoso , Olímpio Noronha e Cristina serão processados no mesmo local.
Todas essas cidades juntas
formam uma população de
100 mil habitantes. A usina
terá capacidade para processar 150 toneladas de lixo.
A previsão é que ela comece a funcionar em 2015.
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Relacionamento familiar
e suas responsabilidades

Imagem meramente ilustrativa

Festa de São Lourenço
Mártir começa esta semana

Entre os dias 31 de Julho a 10 de Agosto acontece a Festa de
São Lourenço Mártir. A semana será repleta de atrações com
missas e eventos. As comemorações acontecerão na Praça da
Igreja Matriz com barracas, jantares, churrascos, parque de diversões, além de show ao vivo todas as noites.

DOMINGO, 27 DE JULHO DE 2014

Hoje em dia, o relacionamento familiar parece estar
cada vez mais complexo, principalmente porque os papéis
parecem não estar tão bem
definidos como antigamente. A mulher está mais atuante no mercado de trabalho, o marido mais colaborativo, e isto é muito bom
quando ambos não se sentem “ameaçados” em seus
papéis. Se isto acontece, começam a gerar atritos, brigas
e consequentemente desarmonia familiar. Todos devem
analisar o quanto podem e
devem ser colaboradores para a manutenção do bem estar familiar para evitar tantos
dissabores.
A construção de um relacionamento familiar benéfico e saudável passa obrigatoriamente pela responsabilidade do casal – pai e mãedo qual se requer grande capacidade de observação e

disposição para autocrítica
e aceitação de mudanças necessárias no perfil psicológico de cada um.
O maior aprendizado se faz
através da convivência e dos
diálogos oportunos, onde cada um consegue se colocar:
seus desejos, dificuldades, o
que espera da relação, o que
consegue modificar em si
mesmo, o que tem dificuldade, por questões sociais e
culturais.
Percebemos que todos nós
temos nossos limites para efetuar mudanças e o mais importante é analisar até que
ponto o relacionamento está
sendo saudável para ambos.
Relacionamento inclui: respeitar-se e respeitar o outro.
Cecília da Silva Brito
Psicóloga, Pós-graduada
em Ed. Infantil e
Neuropsicologia.
Av. Getúlio Vargas, 80 – sala 9.

A importância do voto no
Regime Democrático como
instrumento de mudança

Confira a programação:
31/07 – Quinta-feira
19h –Procissão Luminosa com imagem de São
Lourenço, saindo da centenária Ermida do Bom
Jesus do Monte;
De 01 a 09/08 - Novena
19h – Santa Missa e novena do Padroeiro;
03/08
15h – Show de Prêmios;
10/08 – Dia de nosso Padroeiro
06h – Alvorada Festiva;
08h – Santa Missa;
10h – Santa Missa / Apresentação da banda Antônio de Lorenzo, na Praça da Matriz;
12h – Leilão de Gado
12h às 13h – Almoço Festivo;
18h – Santa Missa Solene, presidida pelo Bispo
Diocesano, Dom Frei Diamantino Prata de Carvalho, OfM, e Procissão;

Os alunos do 2º e 3º período do curso de Administração da Faculdade Victor
Hugo, na disciplina de Administração Pública, sob a orientação da professora Simone,
desenvolveram um excelente trabalho acerca do tema:
A importância do voto no Regime Democrático como instrumento de mudança, enfatizando questões referentes à eleição, voto, mandato,
sufrágio universal, sistemas
eleitorais e relacionando todo este processo com a realização da Copa do Mundo
no Brasil. Os trabalhos foram
apresentados para outras
turmas do Curso de Admi-

nistração e também para turmas do Curso de Pedagogia.
Nas palavras dos próprios
alunos que desenvolveram
e apresentaram os trabalhos: “ A atividade foi de
grande valia e quebrou barreiras que nos impediam de
olhar os acontecimentos
com visão crítica e a partir
de agora estamos libertos
e abertos para assuntos de
ordem política.
A Faculdade Victor Hugo
propiciou uma oportunidade
excelente para refletirem e
discutirem sobre aspectos
tão relevantes e que geralmente não são valorizados
como deveriam.
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Bebê da Semana

A notícia é...

DÉBORA CENTI

Irresistível mundo da beleza

maestromartins@yahoo.com.br

Luz & sombra na maquiagem

Encontro

A maquiagem é mesmo poderosa, com ela podemos fazer muitas coisas diferentes no nosso rosto, inclusive disfarçar os pontos que não gostamos e destacar aqueles que
mais nos valorizam. Um truque bastante usado é o jogo de
luz e sombra, que ilumina e apaga partes do rosto, garantindo um visual espetacular. Confira como usar a maquiagem para afinar o rosto:
Produtos necessários
Em primeiro lugar, para fazer isso é preciso usar alguns produtos especiais, que são uma base de cor mais escura que a
sua de uso habitual; um pó com efeito bronzeador; um corretivo iluminador; uma base de cor natural; e um pó translúcido.
Aconteceu no último final de semana, 18 a 20/07, o Primeiro EJC (Encontro de Jovens com Cristo) da Paróquia de São
Lourenço. Que Deus abençoe infinitamente seus participantes, e todos que trabalharam para o bom êxito deste evento.

Aniversário
Henzo de Souza Alves, é nosso bebê da semana. Nascido
no dia 10 de julho último, é filho de André Luíz de Souza e Paloma Alves de Freitas. Nosso abraço de felicidades aos pais,
e rogamos a Deus muita paz e saúde ao principezinho Henzo.

Canta Brasil

Padroeiro

As cidades de Caxambu e Baependi, já se preparam para
receber o Canta Brasil 2014 - Festival Nacional de Corais,
que neste ano, faz sua homenagem ao saudoso ícone da
música popular brasileira, Dominguinhos.

Falecimento

Hora do corretivo e base normal
Em seguida, com o corretivo iluminador vamos destacar
a região abaixo dos olhos, fazendo um “V”. Além disso,
aplicamos o mesmo produto fazendo um traço fino bem
no centro do nariz, indo até a testa e abrindo na forma de
asterisco. Nas demais partes do rosto aplique um pouquinho da base de cor natural.
Misturando tudo
Depois disso, vamos usar um pincel para espalhar esse
corretivo, bem de leve, para que as marcações não sejam
desfeitas. Depois esfumamos a base de cor natural e por
fim os pontos escuros. Tente fazer com que a passagem e
um produto para outro fique suave, mas sem desfazer essa diferença de tonalidades.

Davi Bandeira de Godoi, comemorou mais um aniversário dia 19 último. Desejamos felicidades ao aniversariante
e a seus pais Dr. Leonardo Godoi e Mary Hellen. Vovô Dirceu e vovó Cristina, felizes com o acontecimento.

Estão chegando ao final, os bilhetes da rifa do Pálio 0 KM,
da Moto Pop Honda e da TV 39’, em beneficio da Festa do
Padroeiro 2014, que correrá pela Loteria Federal do dia 09
de agosto. Garanta já o seu bilhete. Quem sabe sua sorte
não sairá de minhas mãos. Vendas na Praça da Igreja Matriz, neste sábado e domingo durante as missas.

Aplicando a base escura
Vamos começar o efeito de luz e sombra no rosto aplicando a base escura nas regiões em que queremos afundar, ou seja, emagrecer o rosto. Primeiro, marcamos o ossinho abaixo da maçã do rosto, fazendo um traço na diagonal com a base escura. Nos cantos da testa também vamos aplicar a mesma base. Depois, na base do queixo, laterais e pontas do nariz.

Aniversário

Finalizando com pó
Ao terminar, aplique uma camada de pó translúcido apenas onde está o corretivo e a base de tom natural. Sobre
as áreas escuras vamos reforçar o efeito com o pó bronzeador. Por fim, se desejar, ainda é possível usar um iluminador para destacar o nariz, testa e lateral dos olhos. Essa
pele fica bastante carregada, portanto deve ser usada apenas em momentos que seja necessária uma produção mais
pesada. Ela também é ótima para quem vai bater fotos,
pois o efeito fica maravilhoso com o flash.
Dica: a dica para quem vai usar essa pele em uma maquiagem de festa é preparar primeiro os olhos, passando
a sombra desejada para depois fazer a pele. Assim você
evita que resíduos das sombras grudem sobre a pele e acabem estragando o efeito de luz e sombra.

Padroeiro II
Ana Clara Cabral, nossa linda atriz mirim, comemorando neste dia 26, mais um aniversário. Enviamos a aniversariante, votos de felicidades,
saúde e paz. Que Deus a abençoe sempre!!!

Jiu Jitsu

Nossos sentidos pesâmes, aos familiares do jovem Bruno Ismael, falecido prematuramente após sofrer um acidente de moto, no último dia 20. Bruno, era funcionário
do Carrossel Supermercados. Que Deus o acolha na eternidade, e dê a seus familiares o consolo necessário para
aliviar a dor da separação.

Gabriel Henrique, sempre
brilhando nos campeonatos
que disputa. No último dia
20, consagrou-se campeão
na Copa Ringue Brasil, que
aconteceu em nossa cidade.
Os agradecimentos a Mury
Assessoria Contábil e ao grande Professor Rogérinho. Parabéns Gabriel!!!

No próximo dia 31, quinta-feira, às 19:00 horas, inicia-se a tradicional Festa de São Lourenço, uma festa que vem
desde a criação de nossa Paróquia, 1928. A centenária Ermida do Senhor Bom Jesus do Monte, conhecida na época
por Capelinha da Estrada (1893-1903), tem em sua história, as mais ricas devoções ao Santo Padroeiro. A primeira
imagem de São Lourenço, que acompanha toda essa história, é trazida em procissão para a Igreja Matriz, no último
dia do mês de julho, onde dá-se o inicio das festividades,
que encerram no dia 10 de agosto, dia consagrado ao Santo. (Crédito Foto: São Lourenço Ao Vivo. com)
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